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জলা আইন- লা কিম র  িডেস র, ২০১৮ মােসর সভার কায িববরণী 
 

সভাপিত :   মাঃ  মাহ ল আলম 
  জলা ািজে ট, িদনাজ র 

সভার ান      :   জলা ািজে েটর সভা ক , িদনাজ র 

সভার তািরখ ও সময়    :   ১৩   জা য়াির , ২০১৯ ি : সকাল ১০.৩০ টা 
উপি িত   :   (পিরিশ  ‘ক’ ) 

 

 
            উপি ত সকলেক াগত জািনেয় সভার কাজ  করা হয়। অতঃপর সভাপিতর অ মিত েম িব  অিতির  জলা ািজে ট 
ক ক িবগত ০৯  িডেস র, ২০১৮ ি : তািরেখ অ ি ত জলা আইন- লা কিম র সভার কাযিববরণী সভায় পাঠ কের শানােনা হয়। 
িবগত সভার আেলাচনা ও িস াে  কান সংেশাধন, সংেযাজন বা িবেয়াজেনর াব না থাকায় সব স িত েম কায িববরণী  ঢ়ীকরণ করা 
হয়। অতঃপর িনধ ািরত আেলাচ িচ অ যায়ী আেলাচনা অ ি ত হয় এবং আেলািচত িবষয়স েহর উপর িব ািরত পয ােলাচনা শেষ 
িন বিণ ত িস া স হ সভায় সব স িত েম হীত হয়। 

আেলাচ িচ -১ : উপেজলা আইন- লা কিম র সভা অ ান।   
 

            

সভায় িবেবচ  মােস এ জলার উপেজলাস েহ অ ি ত ‘উপেজলা আইন- লা কিম ’র সভার িবষেয় আেলাচনা হয়। িব  
অিতির  জলা ািজে ট সভায় জানান য,  িডেস র, ২০১৮ মােস এ জলার সকল উপেজলায় আইন- লা কিম র সভা অ ি ত হেয়েছ 
এবং ইেতামে  সকল উপেজলা থেক কায িববরণী পাওয়া গেছ। িনয়িমত সভা স  কের কায িববরণী যথাসমেয় রণ অ াহত রাখার 
জ  সকল উপেজলা িনব াহী অিফসারেক অ েরাধ জানােনা হয়।                                                                                                                             
 
িস া -১.১ : েত ক উপেজলায় িনব াহী অিফসারগণেক আইন- লা কিম  এবং স াস ও নাশকতার কিম র সভা কের 
সভার কাযিববরণী’র হাড কিপ ও স  টকিপ পরবত  মােসর ০৫ তািরেখর মে  ডাকেযােগ, িবেশষ বাহক মারফত অথবা ই- মইল এর মা েম 
এ কায ালেয় রণ অ াহত রাখেত হেব।                                                                                                                                              
 
বা বায়েন : উপেজলা িনব াহী অিফসার ও সভাপিত, উপেজলা আইন- লা কিম , স াস ও নাশকতা কিম   (সকল), িদনাজ র। 
 
আেলাচ িচ-২ : জলার সািব ক আইন- লা পিরি িত ও সংঘ ত অপরাধ পয ােলাচনা। 
 
 িলশ পােরর কায ালয়, িদনাজ র হেত া    নেভ র, ২০১৮ মােসর অপরাধ িববরণী িনেয় সভায় িব ািরত আেলাচনা হয়।    

িডেস র,২০১৮,   নেভ র,২০১৮ এবং   িডেস র, ২০১৭ মােস িদনাজ র জলার লনা লক অপরাধ সং া  মামলা িববরণী িন প: 
 

মাস ডাকািত দ তা ন তিবচার 
আইন’০২ 

দা া নারী িনয াতন সং া  মামলা অপহরণ িলশ 
আ া  

ি েধল ির 

ধষ ণ এিসড 
িনে প 

অ া  
ভােব 

(১) (২) (৩) (৪) (৫) (৬) (৭) (৮) (৯) (১০) (১১) (১২) 
িডেস র’ ১৮ নই নই ০৬ নই নই ০৭ নই ৪৪ নই নই নই 
নেভ র’ ১৮ নই নই ০৪ নই নই ০৬ নই ৪৮ নই নই ০৩ 
িডেস র’ ১৭ নই নই ০৬ নই নই ০৩ নই ১৮ নই নই ০১ 

                                                                                                                                        

ির উ ারজিনত কারেণ  ত মামলার সং া অ া  
মামলা 

সব েমাট মামলার 
সং া 

ম  
গ  ির মটর সাইেকল  

ির 
তার 
ির 

অ া  
ির 

মাদক 
 

চারা- 
চালান 

অ  
আইন 

িবে ারক 

০২ ০২ নই ০২ ৯৪ ৪০ নই ০১ ৫৯ ২৫৭ 
 

০১ নই নই ০৬ ১৬২ ১০১ ০৩ ১৩ ৬৭ ৪১৪  
নই ০১ নই ০১ ২৯৫ ৯৭ ০১ ০১ ৬০ ৪৮৪  

 

চলমান পাতা-০২ 



 

 

০২ 
 

 িলশ পার, িদনাজ র ক ক দািখল ত অপরাধিচ  পয ােলাচনায় দখা যায় িবেবচ  িডেস র, ২০১৮ মােস ডাকািত ও দ তা 

নই, ন ০৬  ধষণ ০৭ , অ া  নারী িনয াতন  ৪৪ , মাদক  সং া  ৯৪ , চারাচালান -৪০, অ  আইেন - নই এবং অ া  ৫৯  সহ 

সবেমাট ২৫৭  িবিভ  ধরেনর অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ। িবগত নেভ র, ২০১৮ মােস ডাকািত ও দ তা নই, ন ০৪  ধষণ ০৬ , অ া  

নারী িনয াতন  ৪৮ , মাদক  সং া  ১৬২ , চারাচালান -১০১, অ  আইেন -০৩  এবং অ া  ৬৭  সহ সব েমাট ৪১৪  িবিভ  ধরেনর 

অপরাধ সংঘ ত হেয়েছ।। গত নেভ র, ২০১৮ মােসর লনায় িবেবচ   িডেস র, ২০১৮ মােস েনর মামলা , ধষ েণর মামলা িক টা ি , 

নারী িনয াতন মামলা, চারাচালন সং া  মামলা   এবং মাদক  সং া  মামলার সং া  াস   পেয়েছ। িবগত মাস এবং িবগত বছেরর 

একই সমেয়র তে র ি েত  িডেস র ২০১৮ মােস েনর মামলা একই, ধষ ণ সং া  মামলা  এবং নারী িনয াতন সং া  মামলা  ি   

পেয়েছ।  

 সভায় তর অপরাধ দমেন আইন- লা বািহনীর তৎপরতার ধারা অ াহত রাখার জ  পরামশ দান করা হয়। 

িস া -২.১ : স াস, মাদক, েনর ায় তর অপরাধ িতেরােধর লে  অপরাধীেদর আইেনর আওতায় আনেত হেব। 

 বা বায়েন : ১) অিধনায়ক, িবিজিব ৪২, ২৯, ২০ িদনাজ র/ লবাড়ী ও জয় রহাট। 
 ২) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ৩) কা ানী কমা ার, র াব-১৩, িদনাজ র। 
 ৪) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ৫) িব  িপিপ, িদনাজ র। 
 

আেলাচ িচ-৩ : সািব ক আইন- লা পিরি িত াভািবক রাখার লে  াসি ক িবষেয়  আেলাচনা। 
 

সভায় েত  আস  একাদশ জাতীয় সংসদ িনব াচন ২০১৮ সকেলর সহেযািগতায় শাি ণ ভােব পািলত হওয়ায়   সকল 

আইন েয়াগকারী সং াস হেক ধ বাদ জানােনা হয়।  অতঃপর স াস ,জি বাদ ,মাদক িতেরাধ এবং েনর ায় তর অপরাধ 

িতেরােধর িবষেয় িব ািরত আেলাচনা ও পয ােলাচনা করা হয়।  
 

সভায়  মাদকিবেরাধী অিভযানসহ  জি বাদ ,স াসেরােধ সামািজক সেচতনতা বাড়ােত জলার সকল সাং িতক ,রাজৈনিতক ,

পশাজীবী ,এনিজও ,মসিজেদর ইমাম ,জন িতিনিধ , ল কেলেজর িশ ক ,িশ াথ সহ সকল েরর জনগেণর সম েয় সামািজক আে ালন 

অ াহত রাখার অ েরাধ করা হয়। সভায় আরও আেলাচনা করা হয় য, মাদেকর িবে তােদর আইেনর আওতায় আনার জ   জলা 

শাসেকর কায ালয়, িলশ পােরর কায ালয়, েত ক উপেজলা িনব াহী অিফসােরর কায ালেয়র সামেন অিভেযাগ বা  বসােনার জ  িস া  

হীত হয়। 
 

সভায় আেলাচনার মা েম জানা যায় য, হািকম র উপেজলায় িবিভ  জায়গায়  মাদক য়/িব য় হে । হািকম র উপেজলাসহ 

িবিভ  উপেজলায় মাদক বণ িচি ত ানস েহ মাদকিবেরাধী টা েফাস অিভযান পিরচালনার জ  আইন েয়াগকারী সং াস হেক অ েরাধ 

করা হয়।  
 

িস া -৩.১:  জ ীবাদ, স াস ও মাদকিবেরাধী জনসেচতনতা বাড়ােত সকল সামািজক, সাং িতক, রাজৈনিতক, পশাজীবী, এনিজও, 

মসিজেদর ইমাম, জন িতিনিধ, ল কেলেজর িশ ক, িশ াথ সহ িবিভ  সংগঠেনর সম েয় কায কর সামািজক ি য়া অ াহত রাখেত  

হেব। 

বা বায়েন :     ১) িলশ পার , িদনাজ র। 
 ২) চয়ার ান ,উপেজলা পিরষদ  ) সকল(, িদনাজ র। 
 ৩)  উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ৪) জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
 ৫)  জলা াথিমক িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
 ৬) উপ-পিরচালক, ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র। 
 ৭) এনিজও (সকল), িদনাজ র। 

চলমান পাতা-০৩ 



 

 

০৩ 
 

িস া  -৩.২: মাদক িবে তােদর আইেনর আওতায় আনার জ   জলা শাসেকর কায ালয়, িলশ পােরর কায ালয়, েত ক উপেজলা 
িনব াহী অিফসােরর কায ালেয় অিভেযাগ বা  াপন করার  ব া হণ করেত হেব। 

 
বা বায়েন :     ১) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ২)   সহকারী পিরচালক ,মাদক  িনয় ন অিধদ র,িদনাজ র। 

 

িস া  -৩.৩:  হািকম র উপেজলাসহ িবিভ  উপেজলায় মাদক বণ িচি ত ানস েহ মাদকিবেরাধী টা েফাস অিভযান পিরচালনা করেত 
হেব। 
 
বা বায়েন :     ১)  িলশ পার, িদনাজ র। 
  ২) উপেজলা িনব াহী অিফসার (সকল), িদনাজ র। 
 ৩)   সহকারী পিরচালক ,মাদক  িনয় ন অিধদ র,িদনাজ র। 
 

সভায় আেলাচনা হয় য, পৗর এলাকায় িবিভ  কািচং স ার, বসা িত ান, ি িনক, ডা ারেদর রাগী দখার সময় িচ চার 

এবং গ /মিহষ জবাইসহ নানািবধ িবষেয় মাইেকর মা েম চারণা করা হয়। ফেল, জনজীবন অিত  হেয় পেড়েছ। এছাড়া অিতির  মাইিকং 

এর কারেণ শ  ষেণ িশ া িত ােন  ছা /ছা ীেদর লখাপড়া ও নামােজর াঘাত ি  হে । এ ধরেণর মাইিকং/ চারণা হেত িবরত 

রাখার জ  চারনা চালােত হেব এবং এ িবষেয় সংি েদর  িব ে  া মান আদালত পিরচালনাসহ মালামাল সাম ী বােজয়া  করার জ  

িলশ পার ও িব  অিতির  জলা ািজে টেক অ েরাধ জানােনা হয় ।  
 

সভায় আরও আেলাচনা করা হয় য , চ  যানজট িনরসেণ শহেরর াণেক  িদেয় িদেনর বলায িবেশষ কের ল চলাকালীন 

কাভাড ভ ান , পে ালগামী াক ,ইেলকি কেপাল বহন বে র েয়াজনীয় ব া হেণর জ   িলশ পার,িদনাজ রেক অ েরাধ করা হয়। 

 
িস া -৩.৪ :  পৗর এলাকায় িবিভ  কািচং স ার, বসা িত ান, ি িনক, ডা ারেদর রাগী দখার সময় িচ চার এবং গ /মিহষ 
জবাইসহ নানািবধ িবষেয় মাইেকর  চারণা  বে র িবষেয় চারনা চালােত হেব এবং া মান আদালত পিরচালনা করেত হেব। 
 

বা বায়েন : ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২  ( িব  অিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র ।  

৩) জলা িসিনয়র ত  অিফসার, িদনাজ র। 
 

িস া -৩.৫ :  চ  যানজট িনরসেণ িদেনর বলায় শহের িবেশষ কের ল চলাকালীন কাভাড ভ ান  , াংকলরী , া র বে র েয়াজনীয় 
ব া হণ করেত হেব। 

 

বা বায়েন : ১) িলশ পার, িদনাজ র। 
 ২  ( জলা িসিনয়র ত  অিফসার , িদনাজ র। 
 

আেলাচ িচ-৪ : ইিজবাইক সং া ।   

  িদনাজ র শহের ইিজবাইক চলাচল সং া  িবষেয় াপক আেলাচনা করা হয়। শহের অগিনত ইিজবাইক চলাচল করায় চ  

যানজেটর ি   হে । এেত জনসাধারেনর চলাচেলর  েভ াগ বেড়েছ। এ ছাড়া শা ম েলােত রীিতমত ইিজবাইক িবি  হে । জলা শহের 

৪ হাজার ইিজবাইক চলাচেলর জ  পৗরসভা ক ক না ার দােনর িস া  থাকেলও এখন পয  না ারিবহীনভােব অগিনত ইিজবাইক শহের 

চলাচল করেছ।এছাড়া িদনাজ র সদর উপেজলা পিরষদ ক ক ইিজবাইেকর িনব ন  দয়া হেয়েছ।শহেরর যানজট িনরসেণর িবষেয়  

কম পিরক না  হেণর জ  িলশ পার, িদনাজ র, িব  আিতির  জলা ািজে ট, িদনাজ র, উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র 

সদর এবং সহকারী পিরচালক, িবআর এর সম েয় এক  সভা করার  িস া  হীত হয়। সভা আেয়াজেনর েয়াজনীয় ব া হেণর জ   

সহকারী পিরচালক, িবআর এেক অ েরাধ করা হয়।  

চলমান পাতা-০৪ 



 

 

০৪ 
 

িস া -৪.১: যানজট িনরসেণ  ইিজবাইক িনয় েণর িবষেয় কম পিরক না হেণর জ  জ রী িভি েত সভা করেত হেব। সভা আহবােনর 

িবষেয় সহকারী পিরচালক, িবআর এ েয়াজনীয় ব া হণ করেবন।  

বা বায়েন :     ১) িলশ পার , িদনাজ র। 
 ২)  অিতির  জলা ািজে ট , িদনাজ র। 
 ৩)  উপেজলা িনব াহী অিফসার, িদনাজ র সদর, িদনাজ র। 
 ৪)  সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র। 
 
       অতঃপর সভায় আর কান আেলাচনা না থাকায় ইপি ত সকলেক ধ বাদ জািনেয় সভার সমাি  ঘাষণা করা হয়।                                                                                                   
 

 
 

া িরত 
২৪/০১/২০১৯ 

( মাঃ মাহ ল আলম) 
জলা ািজে ট 

িদনাজ র 
ও 

সভাপিত 
 জলা আইন- লা কিম   

ফান: ০৫৩১-৬৫০০১ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 

ারক ন র- ০৫. ৫৫.২৭০০.০০৮.১০.০০২.১৯-৮৭                         তািরখ : 
২৫মাঘ, ১৪২৫ ব া

      ২৮  জা য়াির  ২০১৯ ি া
 

    অ িলিপ: সদয় াতােথ/কায ােথ ( জ তার মা সাের নয়)। 

০১.    মি পিরষদ সিচব, মি পিরষদ িবভাগ, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা। 
০২.    জনাব 
                 ---------------------------------------------------------------------- 
                মাননীয় সংসদ সদ  ও উপেদ া, জলা আইন- লা কিম , িদনাজ র। 
০৩.    সিচব, জনিনরাপ া িবভাগ, রা  ম ণালয়, বাংলােদশ সিচবালয়, ঢাকা । 
০৪.    কিমশনার, রং র িবভাগ, রং র। 
০৫.    স র অিধনায়ক, বড ার গাড, স র সদর দ র, িদনাজ র। 
০৬.    অিধনায়ক, ৪২ ,২০ , ২৯ বড ার গাড াটািলয়ন, ...................................................   
০৭.    িলশ পার, িদনাজ র।    
০৮.    উপেজলা পিরষদ চয়ার ান, .................................... িদনাজ র (সকল) । 
০৯.    িসিভল সাজন, িদনাজ র।  
১০.    কা ানী  কমা ার,  র াব-১৩,িদনাজ র ।  
১১.    অ , িদনাজ র সরকারী/মিহলা কেলজ, িদনাজ র। 
১২.    উপেজলা িনব াহী অিফসার, ................................................ (সকল), িদনাজ র। 
১৩.    ময়র, ....................................................... পৗরসভা, িদনাজ র। 
১৪.    উপ-পিরচালক, সমাজেসবা অিধদ র, িদনাজ র/ জলা িশ া অিফসার, িদনাজ র। 
১৫.    উপ পিরচালক, জলা কমাে , আনসার ও িভিডিপ, িদনাজ র/ ইসলািমক ফাউে শন, িদনাজ র। 
১৬.    জলা মিহলা িবষয়ক কম কত া, িদনাজ র/ জলা খা  িনয় ক,িদনাজ র/  জলা মােক ং অিফসার, িদনাজ র। 
১৭.    সহকারী কিমশনার ( গাপনীয়), িদনাজ র । জলা শাসক মেহাদেয়র সদয় অবগিতর জ । 
১৮.    সহকারী পিরচালক, মাদক  িনয় ণ অিধদ র, িদনাজ র। 
১৯.   সহকারী পিরচালক, এন.এস.আই, িদনাজ র/ জলা ত  অিফসার, িদনাজ র। 
২০.    সহকারী পিরচালক, িবআর এ, িদনাজ র। 
২১.    সহকারী িলশ পার, সদর সােকল/ বীরগ  সােকল/ লবাড়ী সােকল, িদনাজ র। 
২২.    িব  পাবিলক িসিকউটর, িদনাজ র। 
২৩.    ত াবধায়ক, জলা কারাগার, িদনাজ র। 
২৪.    কমা ার, ি েযা া সংসদ, জলা কমা , িদনাজ র। 
২৫.    অ , বীরগ  িড ী কেলজ, িদনাজ র। 
২৬.    সভাপিত, বার এেসািসেয়শন, িদনাজ র। 
২৭.    অিফসার ইন-চাজ, ....................................... থানা, িদনাজ র। 
২৮.    সভাপিত/স াদক, ....................................................................., িদনাজ র । 
২৯.    ....................................................................... 

 
       া িরত 

      ২৮/০১/২০১৯ 
             ( মাঃ জয় ল আেবদীন) 

অিতির  জলা ািজে ট 
িদনাজ র। 

 
 
 


